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A igualdade de género é a pedra angular de uma sociedade justa. Não é apenas uma questão de direitos 

humanos, de democracia e de boa governação. Também é fundamental para um crescimento económico e um 

desenvolvimento sustentável. 

A União Europeia e os seus Estados-membros partilham a prioridade do Governo de Moçambique para a igualdade 

de Género. Felicitam particularmente a acção contínua tanto do Governo como da Sociedade Civil para combater o 

casamento precoce e forçado, e apoiam vivamente os progressos alcançados desde a realização da IV Conferência 

Nacional sobre Mulheres e Género em Abril de 2014. Durante esta semana de enfâse na igualdade entre os sexos, a 

União Europeia e os seus Estados-membros reafirmam a sua disponibilidade para apoiar o Governo de 

Moçambique no reforço da sua política de Género e na sua implementação por meio de acções concretas, sempre 

com vista a melhorar a vida das mulheres e raparigas de Moçambique. 

No contexto do Ano Europeu do Desenvolvimento, o mês de Março de 2015 é dedicado às Mulheres e Raparigas. O 

Dia Internacional da Mulher comemora o progresso alcançado na defesa dos direitos da mulher, e destaca a 

necessidade de uma acção contínua para que a capacitação das mulheres um mundo sem discriminação baseada 

no sexo sejam uma realidade. 

Em Moçambique, a União Europeia e os seus Estados-Membros, estão empenhados na promoção da igualdade de 

género e no empoderamento socioeconómico das mulheres, com particular enfâse em três aspectos essenciais: 

1) Respeito pela integridade física e moral das mulheres: prevenção, protecção, direitos de saúde sexual e 

reprodutiva, luta contra a violência e outras prejudiciais, incluindo o casamento forçado; 

2) Melhorar a posse e o controle de recursos pelas mulheres: acesso a serviços e recursos, acesso aos 

mercados, direitos de herança e de propriedade, protecção social, trabalho e terras; 

3) Melhorar o direito à expressão e à participação política, social e económica, incluindo a representação não-

estereotipada das mulheres na imprensa. 

A maioria dos projectos e programas implementados pela União Europeia e pelos seus Estados-Membros apoia um 

conjunto de mais de 60 acções, directamente relacionadas com o Género e a Mulher em Moçambique, num 

montante global de mais de 32 milhões de Euros (1.25 mil milhões de Meticais). A União Europeia também 

organizou uma conferência mundial sobre Mulheres Parlamentares , que irá decorrer em Addis Abbeba de 23 a 25 

de Março de 2015, com o objectivo de discutir o reforço do seu papel no processo de decisão. 

Além disso, no passado dia 5 de Março a Delegação da União Europeia em Moçambique lançou um convite à 

apresentação de propostas para um montante de 1.8 Milhões de Euros, sendo que uma das prioridades é a 

igualdade de Género. 

A União Europeia está neste momento a elaborar uma nova Agenda para o Desenvolvimento. As condições prévias 

para a erradicação da pobreza e para o desenvolvimento sustentável assentam na Igualdade de Género e no 

Empoderamento das Mulheres, assim como na abolição de todas as formas de violência contra as mulheres e 

raparigas e outras práticas nocivas. A Igualdade de Género consta como um dos objectivos prioritários das suas 

políticas de cooperação para o desenvolvimento, através da sua integração no Quadro pós-2015 para a Redução da 

Pobreza e para o Desenvolvimento Sustentável. 


